
PESTIKUVAUKSET
Joutjärven Kipinät ry

Lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja muodostavat johtokolmikon.
Johtokolmikon jäsenet käyvät yhdessä ryhmäpestikeskustelun ja pestaavat toinen
toisensa. Pestikeskustelussa voi olla mukana joku lippukunnan valmentajista.
Johtokolmikko pitää toisilleen säännöllisesti välipestikeskustelun ja pestin
päätteeksi loppukeskustelun. Johtokolmikon työnjakoa on pohdittu yhdessä ja siitä
myös viestitään eteenpäin lippukunnassa. Johtokolmikko pitää säännöllisesti
yhteyttä tapaamalla toisiaan ja valmistelee hallituksen kokoukset yhdessä. 

JOHTOKOLMIKKO

Lippukunnanjohtaja on yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on vastuussa lippukunnan
toiminnasta ja sen johtamisesta. Lippukunnanjohtajan tehtävänä on johtaa
lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä
sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden
mukaisesti. Lippukunnan vuosikokous valitsee lippukunnanjohtajan.
Lippukunnanjohtajan on oltava vähintään 18-vuotias ja mahdollisuuksien mukaan
partiojohtajaperuskurssin käynyt lippukunnan jäsen. Pestikeskustelun yhteydessä
sovitaan myös pestin kestosta. Suositeltu kesto on 2–6 vuotta.
Koulutus: partiojohtajaperuskurssi, johtokolmikkokoulutus/lippukunnanjohtaja 

LIPPUKUNNANJOHTAJA

Pestijohtaja huolehtii siitä, että partiossa on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä.
Pestijohtaja huolehtii lippukunnan vapaaehtoisten eli aikuisten ja kaikkien
lippukuntapesteissä toimivien samoaja- ja vaeltajaikäisten motivaatiosta,
kouluttautumisesta sekä pestijärjestelmän käytöstä. Pestijohtaja toimii yhdessä
lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa osana johtokolmikkoa. Pestijohtajan
olisi hyvä olla lippukunnan hallituksen jäsen. Pestijohtajan olisi hyvä olla vähintään
18-vuotias ja partiojohtajaperuskurssin käynyt lippukunnan jäsen. Pestikeskustelun
yhteydessä sovitaan myös pestin kestosta. Suositeltu kesto on 2-6 vuotta. 
Koulutus: partiojohtajaperuskurssi, johtokolmikkokoulutus/pestijohtaja

PESTIJOHTAJA

Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa
ikäkausissa mahdollisimman laajasti. Apunaan ohjelmajohtajalla on lippukunnan
ikäkausivastaavat ja luotsit. Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan
päätöksenteossa huomioidaan kaikki ikäkaudet ja kasvatustavoitteet.
Ohjelmajohtaja toimii yhdessä lippukunnanjohtajan ja pestijohtajan kanssa osana
johtokolmikkoa. Ohjelmajohtajan olisi hyvä olla lippukunnan hallituksen jäsen.
Ohjelmajohtajan on oltava vähintään 18-vuotias ja mahdollisuuksien mukaan
partiojohtajaperuskurssin käynyt lippukunnan jäsen. Pestikeskustelun yhteydessä
sovitaan myös pestin kestosta. Suositeltu kesto on 2-6 vuotta. Koulutus:
partiojohtajaperuskurssi, johtokolmikkokoulutus/ohjelmajohtaja

OHJELMAJOHTAJA

Jäsenrekisterihoitaja on lippukunnan hallituksen jäsen. Hän on lippukunnan
jäsenrekisterin ylläpitäjä Kuksassa. Jäsenrekisterinhoitaja tukee ja edistää
lippukuntaa Kuksan käytössä. Lippukunnan jäsenrekisterinhoitajan pestaa
lippukunnanjohtaja. Lippukunnan jäsenrekisterinhoitajan tehtävässä käsitellään
henkilötietoja. Hän ei saa luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille ilman
asianomaisen lupaa. Hän saa luovuttaa tarkoituksen mukaisia tietoja asianomaisen
luvalla esimerkiksi tapahtumajohtajille. Koulutus: Kuksa-koulutus

LIPPUKUNNAN JÄSENREKISTERIHOITAJA

PIENI KIPINÄ SYTYTTÄÄ SUUREN TULEN
AKTIIVINEN JOHTAJISTO PITÄÄ TULTA YLLÄ



Hoitaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Valmistelee yhdessä hallituksen kanssa
talousarvion seuraavalle vuodelle. Hoitaa pankkiyhteydet, rahaliikenteen ja seuraa
aktiivisesti lippukunnan tuloja ja menoja. Pitää hallituksen ajan tasalla
talousasioista. Pitää yhteyttä toiminnan-/tilintarkastajiin. Taloudenhoitaja pitää
ajan tasalla tehtävään vaikuttavista mahdollisista muutoksista (esim. yhdistyslain
muutokset ja verotusohjeet). Kehittää lippukunnan taloudenhoitoon liittyviä
käytäntöjä. Koulutus: talouskoulutus

JOHTOKOLMIKKO

TALOUDENHOITAJA

Viestintätiimi koostuu johtajasta ja tiimin jäsenistä. Viestintätiimin johtaja on
hallituksen jäsen. Viestintätiimin johtajan tehtäviin kuuluu lippukunnan viestinnän
johtaminen johtokolmikon tuella. Viestintätiimin johtaja tekee ja toteuttaa
viestintäsuunnitelman  yhdessä tiimin kanssa. Viestintätiimin vastuulla ovat
lippukunnan nettisivujen ylläpito sekä sosiaalisen median kanavat facebook ja
instagram.
Tiimin jäsen toimii yhdessä muun tiimin kanssa. Viestintätiimin jäsenen vastuulla
voi olla esimerkiksi lippukunna nettisivujen ylläpito tai sosiaalinen media.
Tehtäviin kuuluu muun muassa päivitysten tekoa ja suunnittelua yhdessä tiimin
kanssa sekä itsenäisesti. Koulutus: viestintäkoulutus, YSP

VIESTINTÄTIIMI

Johtajahuoltotiimiä johtaa yksi johtokolmikon jäsenistä kolmikon keskinäisestä
tehtävänjaosta riippuen. Johtajahuooltotiimin jäsenet järjestävät lippukunnan
johtajille johtajahuoltoa. Johtajahuolto on johtajia varten. Johtajahuollolla pyritään
tukemaan johtajien jakamista pesteissä. Johtajahuollossa tärkeintä on yhdessä
tekeminen, yhteishengen vahvistaminen ja se, että jokainen johtaja kokee itsensä
tervetulleeksi toimintaan. 

JOHTAJAHUOLTOTIIMI

Turva-aikuisen puoleen voi kääntyä jos lippukuntalainen kokee häirintää,
kiusaamista tai kaltoinkohtelua partiossa tai sen ulkopuolella. Turva-aikuinen
tuntee perusteellisesti Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ohjeet, turvalliset
toimintatavat ja toiminnan kaltoinkohtelutilanteissa. Turva-aikuinen on läsnä
lippukunnan arjessa ja tapahtumissa, niin että kaikkien on helppo lähestyä. Hän
tukee lippukunnan johtajistoa Turvallisesti yhdessä -ohjeistukseen liittyen ja on
tarvittaessa yhteydessä piiriin turvallisuusasioihin liittyen. Tarvittaessa tekee
rikostaustan selvityksen. Turva-aikuisen on oltava vähintään 18-vuotias.
Koulutus: turvallisesti yhdessä, nuoren mielen ensiapu, EA1

TURVA-AIKUINEN

Sihteeri on hallituksen jäsen ja toimii tiiviissä yhteistyössä johtokolmikon kanssa.
Sihteeri laatii hallituksen kokousten esityslistat yhdessä johtokolmikon kanssa.
Toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä, kirjoittaa puhtaaksi hallituksen
pöytäkirjat sekä huolehtii hallituksen pöytäkirjan jakamisesta asianomaisille.
Hoitaa merkkipäivien yms. muistamiset yhdessä hallituksen kanssa. Ylläpitää
pestiin kuuluvilta osin lippukunnan jäsenrekisteriä ja sen tietoja. Ylläpitää
lippukunnan arkistoa, kuten säilyttää sovitussa kohteessa pöytäkirjat,
toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, talousarviot, yhdistyksen säännöt,
lippukunnan tekemät sopimukset ja tilinpäätöksiin liittyvät paperit. Kerätä tietoa
lippukunnan toiminnasta (mm. eri ikäkausien tapahtumat, osallistujamäärät),
Kuksaa apuna käyttäen.

SIHTEERI

Kalustonhoitajan tehtävänä on vastata Kipinöiden kalustosta. Kalustonhoitajan
vastuulle kuuluu kalustoluettelon ajan tasalla pitäminen, kaluston asianmukaisesta
säilytyksestä huolehtiminen sekä säännöllisesti kaluston kunnon kartoittaminen.
Kalustonhoitaja myös ohjeistaa lippukuntalaisia oikeanlaiseen kaluston käsittelyyn
ja huoltoon sekä järjestää esim. korjaus- tai siivouspäiviä. Kalustonhoitajan
tehtäviin kuuluu myös lippukunnan kaluston lainaamisen valvominen.
Kalustonhoitaja ilmoittaa puutteista ja rikkoontumisista hallitukselle ja osallistuu
tarvittaessa kalustohankintoihin hallituksen tukena. 

KALUSTONHOITAJA



Joutjärven Kipinät kustantavat johtajille pestiin kuuluvan koulutuksen. Kaikki
lippukunnan yli 15-vuotiaat suorittavat Turvalliseseti yhdessä -koulutuksen.
Vaeltajille ohjelmaan kuuluu partionjohtajaperuskurssi. Viikkotoiminnassa mukana
olevat johtajat suorittavat EA1 koulutuksen. Pestikuvausten yhteyteen on kirjattu
pestiin vaadittava tai suositeltu koulutus. 
Tietoa koulutuksista löydät Hämeen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten
tapahtumakalentereista. 

JOHTOKOLMIKKO

KOULUTUKSET

Lisätietoja pesteistä voi kysellä aktiiviesti pestiä tekeviltä sekä lippukunnan
pestijohtajalta. 

Pestikuvaukset on koostettu käyttäen apuna SP:n ja HP:n pestikuvauksia.
Kuvaukset koonnut Helmi Lilleberg, 2021.

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?

tekstiä

Ikäkausivastaava toimii yhteistyössä ohjelmajohtajan ja ryhmänjohtajien kanssa.
Ikäkausivastaava pestaa ikäkauden ryhmänjohtajat yhdessä ohjelmajohtajan tai
pestijohtajan kanssa. Ikäkausivastaava on ryhmänjohtajien lähin tukihenkilö
lippukunnassa. Ikäkausivastaava huolehtii ikäkauden partio-ohjelman
toteutumisesta yhdessä ohjelmajohtajan kanssa. Tehtäviin kuuluu ikäkauden
yhteisen ohjelman suunnittelun koordinoiminen sekä ikäkausitapaamisten
järjestäminen. Ikäkausivastaava on perillä ikäkauden tapahtumista ja viestii niistä
ryhmänjohtajille. Ikäkausivastaavan on suositeltavaa olla vähintään 18-vuotias.
Suositeltu pestin kesto 2-6 vuotta. 
Koulutus: partiojohtajaperuskurssi, ikäkauden oma ohjelma kurssi

IKÄKAUSIVASTAAVA

Kaikki pestit alkavat pestikeskustelulla. Pestikeskustelussa sovitaan tarkemmin
pestin sisällöstä, pestin kestosta sekä sovitaan yhdessä kuka on lähin pestiin tukea
ja apua tarjoava henkilö. Pestikeskustelu on paikka myös molemmin puoliselle
palautteen antamiselle. Pestaamiseen apua tarjoaa Kipinöiden pestijohtaja. 

PESTAAMINEN

Tässä esitellään ikäkausivastaavan ikäkaudesta riippumattomat
tehtävät. Jokaisella ikäkaudella on oma ikäkausivastaava.
Ikäkausivastaavilla ovat omat nimitykset ikäkaudesta riippuen.


